
Twardy materac sprężynowy, który łączy w sobie harmonię na-
tury ze wspaniałym uczuciem komfortu.

Więcej na: www.hilding.pl

Każdy materac naturalny Hilding został ubrany w luksusowy, bardzo 
puszysty pokrowiec wykonany z naturalnych włókien lnu jako war-
stwy wierzchniej oraz domykającej go bawełny organicznej. Wypo-
sażony w dodatkowe uchwyty, dzięki którym łatwo jest przenosić lub 
obracać materac. Pokrowiec z możliwością prania w temp. do 30oC.

Bawełna organiczna pozyskiwana jest  
z upraw ekologicznych, w których wyklucza 
się stosowanie toksycznych środków ochrony 
roślin i nawozów sztucznych.

Len to naturalna, oddychająca tkanina, która 
jest wyjątkowo miękka oraz bardzo skutecznie 
odprowadza wilgoć, dzięki czemu pokrowiec 
pozostaje świeży i suchy w dotyku. 

POKROWIEC

WYSOKOŚĆ: 
ok. 24 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY:
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

pianka NATURALIS® o wys. 3 cm 
(strona bardzo twarda)

pianka HR Bio  
o wys. 4 cm  
(strona twarda)

naturalny pokrowiec 
Linen

7-strefowe sprężyny 
Pocket

Rdzeń materaca opiera się na 7-strefowych 
sprężynach kieszeniowych. Każda sprężyna 
umieszczona jest w woreczku z flizeliny i nie styka 
się ze sprężyną obok. Takie rozwiązanie zapew-
nia wysoką elastyczność punktową, dzięki cze-
mu uginają się tylko strefy zwiększonego nacisku.

Pianka NATURALIS®  to ekologiczna i inno-
wacyjna pianka, w której naturalny olejek 
rycynowy zastępuję chemiczne związki. Jest 
bardzo sprężysta, redukuje nacisk punktowy,  
a jednocześnie nie pozwala, aby ciało zapadało 
się nadmiernie.

Mistral miękki twardy b. twardyśredni

Mata kokosowa podwyższa twardość matera-
ca, zapewniając znakomity komfort snu osobom 
o podwyższonej wadze bądź tym szukającym 
twardszego podłoża. Mata jest produktem całko-
wicie naturalnym i ekologicznym, pochodzącym 
ze skorupy orzecha kokosowego, wulkanizowa-
nego naturalnym lateksem.

Wysokoelastyczna pianka HR Bio z do-
datkiem oleju sojowego posiada otwartoko-
mórkową strukturę, która umożliwia optymalną  
cyrkulację powietrza przy zachowaniu dosko-
nałej elastyczności. Jest bardzo sprężysta, do-
stosowuje się do anatomicznej budowy ciała, 
zapewniając kręgosłupowi optymalne wsparcie.

mata 
kokosowa

Materac polecany dla par.

Materac dla osób z bólem kręgosłupa, 
stabilizuje jego pozycję i odpręża mięśnie.

Materac ubrany w pokrowiec wolny od substancji 
szkodliwych dla zdrowia, niezawierający surowców 
potencjalnie alergennych.

15 lat gwarancji na wkład materaca. 

Pokrowiec możesz uprać w temp. do 30oC.

Materac ubrany w naturalny pokrowiec z użyciem  
włókien lnu oraz organicznej bawełny.

Materac zbudowany z pianek, w których naturalne 
oleje zastąpiły związki chemiczne.

Dwustronny materac, który po jednej stronie jest 
twardszy a po drugiej bardziej miękki.

Materac o podwyższonej twardości polecany również  
dla osób cięższych.

Przyjazny dla środowiska.


